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Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
Individual Fellowships (IF) 

10 000 submitovaných projektov

14 percentná úspešnosť



Kritéria hodnotenia
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1. Excelentnosť

Kvalita 

Inovatívnosť 

Treningové aktivity  

Kvalita uchádzača 

Kvalita školiteľa

Vzájomná interaktívnosť



1.1 
Kvalita a dôveryhodnosť projektu, úroveň 
inovatívnosti, inter/multidisciplinárne aspekty, 
rodová rovnosť



1.1 
Kvalita a dôveryhodnosť projektu, úroveň 
inovatívnosti, inter/multidisciplinárne aspekty, 
rodová rovnosť

Prehľad problematiky, aktuálnosť prehľadu

Kvalita a úroveň cieľov

Úplnosť a vhodnosť metodík 

Originálnosť a inovatívnosť projektu

Inter/multidisciplinárne aspekty

Rodová rovnosť

Úprava 
projektu, 
estetická 
stránka, 
členenie



1.2
Kvalita a vhodnosť tréningu, obojstranný prenos 
poznatkov 



1.2
Kvalita a vhodnosť tréningu, obojstranný prenos 
poznatkov 

Čo získa aplikant (aké poznatky, aké metodiky, zručnosti)

Čo získa prijimajúca inšitúcia (čo prináša aplikant)

Ako sa uplatnia v minulosti získané vedomosti aplikanta

Ako dôjde k prenosu vedomostí a zručností?



1.3
Kvalita supervízora, začlenenie aplikanta do 
existujúceho tímu a inštitúcie



1.3
Kvalita supervízora, začlenenie aplikanta do 
existujúceho tímu a inštitúcie

Úroveň skúseností supervízora, množstvo a kvalita publikácií

Začlenenie aplikanta do existujúceho tímu a inštitúcie

Pôvod a kvalita tímu

Ako sa zlepší expertíza aplikanta

Medzinárodná úroveň tímu a networking



1.4
Potenciál aplikanta na dosiahnutie nezávislosti a 
vedeckej zrelosti počas štipendia



1.4
Potenciál aplikanta na dosiahnutie nezávislosti a 
vedeckej zrelosti počas štipendia

Ako využije aplikant svoje znalosti, vedecké skúsenosti na rozvoj a 
zdokonalenie počas trvania štipendia

Aké nové kompetencie a zručnosti získa 

CV

Počet a kvalita publikácií vo vzťahu k dĺžke kariéry



2. Dopad

Rozvoj kariéry po štipendiu, marketing, 
komunikácia s verejnosťou, rozšírenie získaných 
poznatkov



2.1
Ako sa využije potenciál aplikanta po štipendiu

Ako sa posilní rozvoj kariéry po štipendiu

Ako prispejú novozískané poznatky a zručnosti k dlhodobému rastu 
kariérneho potenciálu

Aká je pridaná hodnota účasti na štipendiu vo vzťahu k budúcim 
kariérnym cieľom



2.2
Kvalita popisu využitia a rozšírenia výsledkov 
projektu

Ako budú nové poznatky rozširované a využívané

Aký je dopad projektu?

Aká je stratégia osloviť cieľové skupiny (vedci, priemyselná sféra, 
profesionálne organizácie, politici, verejnosť)

Ake je konkrétne plánovanie využitia výsledkov, ako sú jednotlivé 
aktivity plánované v Gantt-ovej tabuľke. 



2.3
Kvalita popisu komunikácie a popularizácie 
výsledkov projektu

Ako prispejú plánované aktivity k zvýšeniu povedomia o 
vykonávánom výskume

Aké prostriedky budú použité na sprístupnenie výsledkov verejnosti 
a širšiemu publiku

Ako je plán komunikácie zobrazený v v Gantt-ovej tabuľke. 



Implementácia 

Kvalita pracovného plánu, rozdelenie úloh a 
zdrojov, menežment projektu



3.1
Súdržnosť  a efektívnosť pracovného plánu, 
vhodnosť rozdelenia úloh a zdrojov

Ako plánovanie práce, rozdelenie úloh a mobilizácia pracovníkov 
súvisí s cieľmi projektu

Osobomesiace vo vzťahu k aktivitám projektu

Sú v Ganntovej tabuľke

Pracovné balíčky?
Výstupy?
Míľniky?



3.2
Menežment, organizácia, procesy, 
zaobchádzanie s rizikom

Organizácia a štruktúra menežmentu

Monitorovacie mechanizmy ktoré zabezpečia plnenie cieľov

Vedecké a administratívne riziká, ktoré možu ohroziť plnenie 
cieľov 

Alternatívne postupy, ako je ošetrená náhodnosť 



3.3
Inštitúcia, infraštrukúra, prostredie

Ako aktívne bude inštitúcia pristupovať k projektu

Hlavné úlohy prijímateľa (inštitúcie)

Infraštruktúra. Logisitika, vybavenie organizácie 
potrebné pre implementáciu projektu



Individuálna hodnotiaca správa 
(Individual Evaluation Report (IER))

Spoločná správa (Consensus Report 
(CR))

Hodnotiaci proces



Individuálna hodnotiaca správa 
(Individual Evaluation Report (IER))

1. Silné stránky

2. Slabé stránky

3. Kapacita riešiteľskej organizácie

4. Etické otázky 

Hodnotiaci proces



Hodnotiaci proces - osoby

Hodnotiteľ (Expert Evaluator)
Individuálna hodnotiaca správa (Individual Evaluation Report (IER))

Spravodajca (Expert Rapporteur)
Spoločná správa (Consensus Report (CR))

Predseda a podpredseda panelu (Chairs and Vice-Chair)
Podpora, monitoring

Odborník na etické otázky (Ethics Expert)
Ľudské embryonálne tkanivá, kmeňové bunky

Pozorovateľ (Independent Observer)



Hodnotiaci proces – časový priebeh

Uzatvorenie výzvy - september

Rozdelenie úloh a projektov– koniec septembra

Poučenie expertov (videobriefing, guide) – koniec septembra

Hodnotenie – október-november

Ranking projektov a kontrola kvality - december



Hodnotiaci proces 



Zásady hodnotenia

Nezávislo vo verejnom záujme (nie v záujme krajiny alebo 
zamestnávateľa)

Nestranne (meritórne, rovnako bez ohľadu na pôvod a identitu 
aplikantov

Objektívne (na základe aktuálneho obsahu projektu, nie na základe 
možných zmien)

Presne (na základe 3 hlavných kritérii a subkritérii, nie na základe 
vlastných teórií)

Konzistentne (rovnako pre každý projekt)

Dôverne (diskutuje sa s hodnotiteľmi zapojenými do procesu, s nikým 
iným, nikdy nesmie dojsť ku kontaktovaniu aplikanta, ani tretích strán, 
nesmie dojsť k odhaleniu mien a dokumentov)

Konflikt záujmu




